від 28 вересня 2015 року

№ 271-р

Про підготовку господарського комплексу
району до роботи в осінньо-зимовий
період 2015/2016 року
Підготовка до опалювального сезону в районі проходить на належному
рівні і вчасно буде готова до початку осінньо-зимового періоду.
У районі з метою сталого проходження опалювального сезону 2015/
2016 року розроблено розпорядження голови районної державної адміністрації
від 12 травня 2015 року № 116-р «Про підсумки роботи господарського
комплексу району в осінньо-зимовий період 2014/2015 року та заходи щодо
підготовки до опалювального сезону 2015/2016 року».
Станом на 09 вересня 2015 року підготовка до опалювального сезону
2015/2016 року проходить на належному рівні та відповідно до планових
показників.
Всього по району при плановому завданні підготовки теплових мереж
довжиною 16,5 км фактично підготовлено 13,2 км, що становить 81%. Також,
здійснюється підготовка котелень з 50 планових 45 одиниць, що становить
90%.
Майже всіма закладами соціальної сфери районну підписано акти
готовності теплових господарств в інспекції Держенергонагляду, а також було
проведено навчання відповідальним за теплове господарство та кочегарам,
відповідно до якого видані посвідчення Кіровоградським регіональним
учбовим центром.
У цілому на опалювальний сезон 2015/2016 років заплановано 1817 тонн
вугілля та 317,8 куб.м дров. Фактично підготовлено 203,7 тонн вугілля (11,2%),
з них 72 тонни залишок вугілля з минулого опалювального сезону. Заплановано
коштів на 2015 рік по вугіллю та дровам – 3 млн. 673 тис. грн., на пілети –
3 млн. 486 тис. грн., з них профінансовано станом на 08 вересня 2015 року по
вугіллю та дровам – 1 млн. 108 тис. грн., по пілетах – 2 млн. 231 тис. грн.
По всіх школах та дитячих садочках закінчуються ремонтні роботи.
Встановлено котел у Семидубській загальноосвітній школі на суму 18 тис. грн.
за кошти місцевого аграрія та у Свірнівській загальноосвітній школі на суму
30 тис. грн. з районного бюджету. За спонсорські кошти відремонтовано
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2 котли в Розкішенській загальноосвітній школі, на суму 18 тис.грн.
Проводиться ремонт системи опалення в дитячому навчальному закладі № 3
«Малятко» смт Голованівськ за кошти місцевого бюджету в сумі 750 тис. грн.
Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та
водовідведення в осінньо-зимовий період проводяться невідкладні ремонтні
роботи на об’єктах житлово-комунального господарства.
Здійснюється підготовка прибиральної техніки до експлуатації у зимовий
період. Також, до ліквідації наслідків негоди буде долучатися додаткова техніка
сільськогосподарських агроформувань. Посипковий матеріал залишився з
минулого року це 20 тонн солі та 100 тонн відсіву.
У житловому фонді комунальної власності в смт Побузьке до роботи в
опалювальний період підготовлені майже всі 57 будинків, що становить 100%,
та підписані комісією з перевірки готовності теплових господарств до роботи в
опалювальний період паспорти готовності житлових будинків. В будинках
відремонтовано двері у під’їздах і підвалах, засклені вікна сходових клітин,
проводиться косметичний ремонт (фарбування, побілка) сходових клітин, та
проводиться обстеження і очищення димовентиляційних каналів.
Серед закладів соціальної сфери газифікованим є центр дитячої та
юнацької творчості в смт Побузьке на період нового опалювального сезону
2015/2016 років, яким додатково буде використовувати електрокаміни.
ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» розроблено план заходів
споживання природного газу, а саме перевід трубчастих обертових печей,
сушильних барабанів та котельні підприємства на вугільне паливо, обсяг
економії природного газу за 2014/2015 роки становитиме на трубчасті обертові
печі – 2015-6700 тис. куб. м, сушильні барабани – 2015-6500 тис. куб. м,
котельня підприємства – 2015-2550 тис. куб. м.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 25 вересня 2015 року № 24:
1. Рекомендувати сільським, селищним головам, керівникам установ та
організацій району:
забезпечити стале проходження опалювального сезону 2015/2016 років;
при затвердженні бюджету на 2016 рік запланувати кошти на
опалювальний сезон 2016/2017 років;
підвищити рівень фінансового забезпечення робіт з благоустрою
населених пунктів, зокрема з підготовки до зими об’єктів вулично-дорожньої
мережі;
відповідно до потреби провести заготівлю посипного матеріалу.
2. Голованівському та Побузькому селищним головам, Перегонівському
сільському голові, комунальним підприємствам «Голованівський комбінат
комунальних підприємств», «Аква-Сервіс 07», «Перегонівка»:
тримати на постійному контролі стан розрахунків та погашення
заборгованості усіх категорій за надані житлово-комунальні послуги;
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завершити всі ремонтні роботи водопровідно-каналізаційної мережі до
початку опалювального сезону.
3. Відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації, центральній районній лікарні,
комунальному закладу «Голованівський центр первинної медико-санітарної
допомоги», територіальному центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Голованівського району забезпечити:
до початку опалювального сезону виконання власних завдань в повному
обсязі по підготовці об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період
2014/2015 року;
заготівлю нормативних запасів палива.
4.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, комунальним
підприємствам району, сільським, селищним головам надавати інформації про
стан виконання заходів з підготовки господарського комплексу району до
роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 роки управлінню економічного
розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації щомісяця до 05 числа протягом
опалювального сезону.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації
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